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Masaż – najlepszą formą relaksu! 

 

Stres, napięcie, długie godziny pracy siedzącej, nadmierne przeciążenie pracą fizyczną to częste 

przyczyny różnego rodzaju dolegliwości bólowych, spadku energii czy apatii. 

Jeżeli zależy Ci na dobrym samopoczuciu bliskiej osoby podaruj jej 5 półgodzinnych masaży, które 

wykona w naszym gabinecie profesjonalny Masażysta, dając ulgę w dolegliwościach i sporą dawkę 

energii.  
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Zakres karty podarunkowej 

Klienci korzystający z karty podarunkowej ,,Rehabilitacja - Masaż” będą mieli możliwość 

skorzystania z 5 lub 2 półgodzinnych masaży klasycznych bądź relaksacyjnych kręgosłupa. 

Masaż relaksacyjny i masaż klasyczny do wyboru: 

 2 zabiegi masażu po 30 min.            -  80 PLN 

 5 zabiegów masażu po 30 min.        - 180 PLN 

Masaż relaksacyjny – to idealne rozwiązanie na zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. 

Problemy życia codziennego, ciągłe napięcie psychiczne, przemęczenie czy spadek energii. Wtedy 

najlepszym rozwiązaniem jest masaż relaksacyjny, który leczy obolałe i napięte mięśnie, a oprócz 

tego to uczucie przyjemności dla ciała i dla ducha. 

Masaż klasyczny– to zabieg relaksujący i leczniczy. Rozluźnia napięte mięśnie i pozwala ukoić 

nerwy. Stosowany jest przy nerwicach, stanach lękowych i depresji. Pozytywnie oddziałuje na 

psychikę osób przemęczonych. 

 

Zasady korzystania z karty 

 Z karty mogą skorzystać osoby, które chcą połączyć masaże lecznicze wraz z relaksacyjnymi. 

 Uprawienia do korzystania ze świadczeń objętych programem nadawane są w momencie 

zakupu karty. 

 Realizacja karty jest możliwa w terminie 6 miesięcy od daty zakupu. 

 Opłata dokonywana jest w CM PROF-MED przy ul. Toruńskiej 222 lub Polnej 26. 

Jeśli jesteś zainteresowany kartą: 

 

Skontaktuj się z nami: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu 

54 237 23 19  lub 54 237 27 19 bądź napisz do nas: sekretariat@cmprofmed.pl 
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